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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-04-05

Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00.
Paus klockan 15.00-15.10.

Beslutande

M
C
MBP
S
V
V
S

Tomas Johansson
Leif Sternfeldt
Henry Sandahl
Lisa Dahlberg, klockan 13.30-16.35 §§ 64-74
Arthur Thiry tjänstgör för Lisa Dahlberg (S) §§ 75-77
Arthur Thiry tjänstgör för Peter Landgren (S), §§ 64-67
Peter Landgren, klockan 15.15-17.00, §§ 68-77

KD
MP
V

Ej tjänstgörande ersättare
Lars-Inge Andersson
Lo Göthberg Larsson
Arthur Thiry §§ 68-74

Övriga närvarande

Tjänstemän
Mats Lilienberg, kommunchef
Ellen Player Pellby, kommunsekreterare
Pia Blixt, upphandlare § 65
Karin Hydén, ekonomichef §§ 66-70
Kristian Johansson, ekonom §§ 66-70
Roger Haglund, personalchef § 71
Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist § 71-74
Agnetha Demker, personalspecialist § 71
Maria Sivedal, kanslichef §§ 72-77

Utses att justera

Lisa Dahlberg

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 20 april 2018

Underskrifter Sekreterare
Ordförande
Justerande

Ellen Player Pellby

§§ 64-77

Tomas Johansson
Lisa Dahlberg

§§ 64-74
Utdragsbestyrkande
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Justerande
Peter Landgren

Justerandes sign

§§ 75-77

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 64-77

Sammanträdesdatum

2018-04-05

Datum för anslags
uppsättande

2018-04-20

Datum för anslags
nedtagande

2018-05-12

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift

Justerandes sign

Ellen Player Pellby

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
Förändring av ärendelistan

§ 64

Upphandling av möbler – beslut om upphandling i egen regi
alternativt anslutning till centralt upphandlade avtal

§ 65

Ny stallbyggnad Örby 8:7 - begäran om igångsättningstillstånd och
utökad investeringsbudget

§ 66

Om- och tillbyggnad Horredshallen - begäran om igångsättningstillstånd och utökad investeringsbudget

§ 67

Begäran om utökad ram från barn- och utbildningsnämnden –
tillkommande lokalkostnader för ersättningsskolan vid Lyckeskolan

§ 68

Åtgärder för anpassning av socialnämndens verksamhet till
budgetram

§ 69

Åtgärder för anpassning av äldreomsorgsnämndens
verksamhet till budgetram

§ 70

Diskussion om arvodesreglemente med bestämmelser om
ersättning till kommunalt förtroendevalda

§ 71

Översyn av styrdokument med anledning av den nya kommunallagen

§ 72

Översyn av styrdokument med anledning av den nya dataskyddsförordningen

§ 73

Riktlinjer för personuppgiftshantering

§ 74

Svar på medborgarförslag om införande av 1 %-regeln för konstnärlig utsmyckning

§ 75

Svar på motion om tillämpning av "1%-regeln" för konstnärlig
gestaltning

§ 76

Revidering av Förbundsordning för Boråsregionen –
Sjuhärads kommunalförbund

§ 77

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 64/2018

Förändring av ärendelistan
Arbetsutskottets beslut
Ärende om ”Remissvar "Arbetsprogram med tidtabell och Översikt över
väsentliga frågor" (del 1)” utgår. Ärendet kommer att behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 18 april 2018.

Dagens sammanträde

Ordföranden meddelar att ärende om ”Remissvar "Arbetsprogram med
tidtabell och Översikt över väsent-liga frågor" (del 1)” utgår. Ärendet kommer
att behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 18 april 2018.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att
så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65/2018

Dnr 2018-83 054

Upphandling av möbler – beslut om upphandling i egen regi
alternativt anslutning till centralt upphandlade avtal
Arbetsutskottets beslut
Kommunen ansluter till de 11 centralt upphandlade ramavtalen avseende
skola, förskola, vård och omsorg, kontor och arbete, miljö och lobby, arkiv,
utemiljö, arbetsstolar, hemnära miljöer, säker förvaring och madrasser via
SKL Kommentus Inköpscentral.
Reservation
Leif Sternfeldt (C) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ärendet

Tecknat ramavtalet genom SKL Kommentus inköpscentral för möbler löper ut
2018-08-24 och det måste säkerställas att nya avtal finns för avrop från och
med 2018-08-25. Nuvarande ramavtal inom följande områden finns för närvarande: förskola, skola, vård och omsorg, arkiv,förvaring, kontorsmöbler, arbetsstolar och värdeskåp
Ärendets behandling
Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteutlåtande den 13 februari 2018.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunen ansluter till de 11 centralt upphandlade ramavtalen avseende
skola, förskola, vård och omsorg, kontor och arbete, miljö och lobby, arkiv,
utemiljö, arbetsstolar, hemnära miljöer, säker förvaring och madrasser via
SKL Kommentus Inköpscentral.

Dagens sammanträde

Upphandlare Pia Blixt redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Leif Sternfeldt (C) föreslår följande tillägg: kommunchefen får i uppdrag att
upphandla tjänsten inredning samt att Marks kommun ska sträva efter att
upphandla i egen regi.
Ordföranden föreslår att kommunen ansluter till de 11 centralt upphandlade
ramavtalen avseende skola, förskola, vård och omsorg, kontor och arbete,
miljö och lobby, arkiv, utemiljö, arbetsstolar, hemnära miljöer, säker förvaring och madrasser via SKL Kommentus Inköpscentral.

Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två förslag, ordförandens förslag och Leif Sternfeldts (C) förslag.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår ordförandens förslag,
och finner att förslaget antas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Leif Sternfeldts (C)
förslag, och finner att förslaget avslås.
Reservation
Leif Sternfeldt (C) reserverar sig till förmån för eget förslag.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 66/2018

Dnr 2018-91 042

Ny stallbyggnad Örby 8:7 - begäran om igångsättningstillstånd och
utökad investeringsbudget
Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för att belysa den
totalta ekonomin av byggnationen inklusive eventuellt nytt avtal med
ridklubben.

Ärendet

Teknik- och servicenämnden har i §14/2018 begärt igångsättningstillstånd för
investeringsprojektet ny stallbyggnad Örby 8:7. I samband med begäran har
de även begärt utökad investeringsbudget för projektet med 3,4 mnkr till
totalt 15,4 mnkr.
Teknik- och servicenämnden planerar att uppföra en stallbyggnad med 30
platser inklusive biutrymmen, byggnationen görs på uppdrag av kultur- och
fritidsnämnden.
Enligt det kommungemensamma reglementet för nämnderna i Marks kommun
ska kommunstyrelsen ge igångsättningstillstånd till investeringsprojekt som
överstiger 125 basbelopp, motsvarande cirka 5,7 miljoner kronor.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 februari 2018.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge teknik- och servicenämnden igångsättningstillstånd för investeringsprojektet Ny stallbyggnad Örby 8:7 under
förutsättning att kommunfullmäktige utökar projektets investeringsbudget
2018 med 3,4 mnkr, till totalt 15,4 mnkr.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten
för projektet till 15,4 mnkr.
Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att beakta investeringens driftkostnadseffekter i kommande budgetprocess.

Dagens sammanträde

Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Lisa Dahlberg (S) föreslår att ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för att belysa den totalta ekonomin av byggnationen inklusive
eventuellt nytt avtal med ridklubben.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lisa Dahlbergs (S)
förslag om att ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för att

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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belysa den totalta ekonomin av byggnationen inklusive eventuellt nytt avtal
med ridklubben, och finner att förslaget antas.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67/2018

Dnr 2018-91 042

Om- och tillbyggnad Horredshallen - begäran om igångsättningstillstånd och utökad investeringsbudget
Arbetsutskottets beslut
Ärendet kompletteras med behovsutredning till kommunstyrelsens sammanträde den 25 april 2018.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ge teknik- och servicenämnden igångsättningstillstånd för investeringsprojektet om- och tillbyggnad Horredshallen under
förutsättning att kommunfullmäktige utökar projektets investeringsbudget
2018 med 10,5 miljoner kronor, till totalt 20,5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten för projektet till 20,5 miljoner kronor.
Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att beakta investeringens driftkostnadseffekter i kommande budgetprocess.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Teknik- och servicenämnden har i §13/2018 begärt igångsättningstillstånd
och utökad budget med 10,5 mnkr, till 20,5 mnkr, för projektet om- och tillbyggnad Horredshallen.
Enligt det kommungemensamma reglementet för nämnderna i Marks kommun
ska kommunstyrelsen ge igångsättningstillstånd till investeringsprojekt som
överstiger 125 basbelopp, motsvarande cirka 5,7 miljoner kronor.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 februari 2018.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge teknik- och servicenämnden igångsättningstillstånd för investeringsprojektet om- och tillbyggnad Horredshallen under
förutsättning att kommunfullmäktige utökar projektets investeringsbudget
2018 med 10,5 mnkr, till totalt 20,5 mnkr.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten
för projektet till 20,5 mnkr.
Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att beakta investeringens driftkostnadseffekter i kommande budgetprocess.

Dagens sammanträde

Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ledamöternas förslag till beslut
Ordföranden föreslår följande:
Kommunstyrelsen beslutar att ge teknik- och servicenämnden igångsättningstillstånd för investeringsprojektet om- och tillbyggnad Horredshallen under
förutsättning att kommunfullmäktige utökar projektets investeringsbudget
2018 med 10,5 miljoner kronor, till totalt 20,5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten
för projektet till 20,5 miljoner kronor.
Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att beakta investeringens driftkostnadseffekter i kommande budgetprocess.
Lisa Dahlberg (S) föreslår som tillägg att ärendet kompletteras med behovsutredning till kommunstyrelsens sammanträde den 25 april 2018.

Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två
förslag, ordförandens förslag och Lisa Dahlbergs (S) förslag.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår ordförandens förslag,
och finner att förslaget antas.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lisa Dahlbergs (S)
tilläggsförslag, och finner att förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68/2018

Dnr 2018-85 040

Begäran om utökad ram från barn- och utbildningsnämnden –
tillkommande lokalkostnader för ersättningsskolan vid Lyckeskolan
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Barn och utbildningsnämndens driftbudget ökas med 7,5 mnkr per år 2018–
2020 för att möta de ökade kostnaderna för den tillfälliga skolan. Finansiering
av tillfällig/ny skola efter 2020 behandlas i kommande budgetprocesser.
Budgetökningen sker genom att budgetposten under gemensamma
verksamheter minskas med samma belopp.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har i § 4 2018 begärt utökad driftbudget för
att möta kostnadsökningen som den tillfälliga ersättningsskolan vid Lyckeskolan medför från och med 2018.
Kostnader för ersättningskolan är budgeterade med 10 mnkr årligen 2018–
2020 i kommunfullmäktiges budget för 2018–2021. Budgetposten ligger
under gemensamma verksamheter eftersom det vid budgetbeslutet ej var helt
klarlagt vad skolan kommer kosta per år. När skolan etablerades 2017
uppgick kostnaderna för hyra, rivning av byggnader och anpassningar till 6,5
mnkr vilka redovisades under gemensamma verksamheter.
Från och med 2018 redovisas kostnaderna för den tillfälliga skolan hos barnoch utbildningsnämnden vilket förklarar den inkomna framställan. Från och
med 2018 utgår ej längre någon hyra för den gamla Lyckeskolan vilket skapar
visst budgetutrymme hos barn- och utbildningsnämnden och ger följande
kalkyl:
Ersättningsskola vid Lyckeskolan (mnkr)
Ny hyra 2018, ersättningsskola
Kinnahallen
Övrigt
Hyreskostnader 2018
Befintlig lokalkostnad ga Lyckeskolan
(avgående)
Begäran om ramtillskott

10,7
0,2
0,1
11,0
-3,5
7,5

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 februari 2018.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn och utbildningsnämndens driftbudget ökas med 7,5 mnkr per år 2018–
2020 för att möta de ökade kostnaderna för den tillfälliga skolan. Finansiering
av tillfällig/ny skola efter 2020 behandlas i kommande budgetprocesser.
Budgetökningen sker genom att budgetposten under gemensamma
verksamheter minskas med samma belopp.

Dagens sammanträde

Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande: Barn och utbildningsnämndens driftbudget
ökas med 7,5 mnkr per år 2018–2020 för att möta de ökade kostnaderna för
den tillfälliga skolan. Finansiering av tillfällig/ny skola efter 2020 behandlas i
kommande budgetprocesser.
Budgetökningen sker genom att budgetposten under gemensamma
verksamheter minskas med samma belopp.
Förslagen antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69/2018

Dnr 2018-106 041

Åtgärder för anpassning av socialnämndens verksamhet till
budgetram
Arbetsutskottets beslut
Beredning av ärendet påbörjas genom en dialog mellan kommunstyrelsens
presidium och socialnämndens presidium.

Ärendet

Socialnämnden beslutade den 5 februari 2018 att, i enlighet med kommunens
styrsystem, lyfta ärendet om anpassningsåtgärder i socialnämndens
verksamhet 2018 för ställningstagande. Nämndens bedömning är att de
föreslagna anpassningsåtgärderna innebär en avsevärd förändring av
verksamheten.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 mars 2018.

Förvaltningens förslag till beslut

Beredning av ärendet påbörjas genom en dialog mellan kommunstyrelsens
presidium och socialnämndens presidium.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att beredning av ärendet påbörjas genom en dialog mellan kommunstyrelsens presidium och socialnämndens presidium.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70/2018

Dnr 2018-108 041

Åtgärder för anpassning av äldreomsorgsnämndens verksamhet till
budgetram
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Äldreomsorgsnämndens begäran om att överskrida 2018 års budget avslås.
Äldreomsorgsnämnd uppmanas att planera in ombyggnationen av
Björkeberga i budgetarbetet för 2019–2022.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Äldreomsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 5 februari 2018
att ansöka hos kommunfullmäktige om utökat budgetutrymme genom att tilllåtas göra ett underskott på 1 procent (motsvarande 4,6 mnkr) av sin
budgetram. Syftet med det utökade budgetutrymmet är att kunna anställa
två enhetschefer och att påbörja ombyggnad av 15 nya vårdplatser i
Björkeberga i Sätila.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 mars 2018.

Förvaltningens förslag till beslut

Äldreomsorgsnämndens begäran om att överskrida 2018 års budget avslås.
Äldreomsorgsnämnd uppmanas att planera in ombyggnationen av
Björkeberga i budgetarbetet för 2019–2022.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Äldreomsorgsnämndens begäran om att överskrida 2018 års budget avslås.
Äldreomsorgsnämnd uppmanas att planera in ombyggnationen av
Björkeberga i budgetarbetet för 2019–2022.
Förslagen antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 71/2018

Dnr 2018-82 003

Reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda
Arbetsutskottets beslut
Ärendet remitteras till demokratiberedningen för att inhämta synpunkter från
alla partigrupper, samt att reglementet revideras enligt dagens diskussion.

Dagens sammanträde

Personalchef Roger Haglund, 1:e kommunjurist Helena Blomqvist och kommunchef Mats Lilienberg ger arbetsutskottet information om reglemente med
bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att ärendet remitteras till demokratiberedningen för att
inhämta synpunkter från alla partigrupper, samt att reglementet revideras enligt dagens diskussion.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72/2018

Dnr 2018-10 003

Översyn av styrdokument med anledning av den nya kommunallagen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Delegationsordningen för kommunstyrelsen revideras enligt upprättat förslag.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.
Kommunens styrdokument revideras på så sätt att kommunallagen
(1991:900) ersätts med kommunallagen (2017:725).
Bestämmelser för kommunalt partistöd revideras på så sätt att lagrummen i
kommunallagen anges till:
4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen vad gäller rätt till partistöd
(regleras i 1 §).
4 kap. 29 § första stycket kommunallagen vad gäller partistödets ändamål
(regleras i 4 §).
4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen vad gäller inlämning av redovisning (regleras i 5 §).
Revisionsreglemente för Marks kommun revideras i § 2 andra stycket till
följande lydelse:
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12.
Bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB revideras i § 4 andra stycket till
följande lydelse:
Verksamheten i bolaget ska bedrivas utan vinstsyfte och med iakttagande av
de kommunalrättsliga principerna angivna i 2 kap. kommunallagen som
likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen.
Instruktion till ombudet vid bolagsstämma 2018 för Spinnerskan i Mark AB att
fastställa den av kommunfullmäktige nu reviderade bolagsordningen för
Spinnerskan i Mark AB.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Med anledning härav
behöver översyn ske av kommunens styrdokument, så att de är enlighet med
den nya lagen.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 januari 2018.

Förvaltningens förslag till beslut

Delegationsordningen för kommunstyrelsen revideras enligt upprättat förslag.
Kommunens styrdokument revideras på så sätt att kommunallagen
(1991:900) ersätts med kommunallagen (2017:725).
Bestämmelser för kommunalt partistöd revideras på så sätt att lagrummen i
kommunallagen anges till:
4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen vad gäller rätt till partistöd
Justerandes sign
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(regleras i 1 §).
4 kap. 29 § första stycket kommunallagen vad gäller partistödets ändamål
(regleras i 4 §).
4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen vad gäller inlämning av redovisning
(regleras i 5 §).
Revisionsreglemente för Marks kommun revideras i § 2 andra stycket till
följande lydelse:
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12.
Bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB revideras i § 4 andra stycket till
följande lydelse:
Verksamheten i bolaget ska bedrivas utan vinstsyfte och med iakttagande av
de kommunalrättsliga principerna angivna i 2 kap. kommunallagen som
likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen.
Instruktion till ombudet vid bolagsstämma 2018 för Spinnerskan i Mark AB att
fastställa den av kommunfullmäktige nu reviderade bolagsordningen för
Spinnerskan i Mark AB.

Dagens sammanträde

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Delegationsordningen för kommunstyrelsen revideras enligt upprättat förslag.
Kommunens styrdokument revideras på så sätt att kommunallagen
(1991:900) ersätts med kommunallagen (2017:725).
Bestämmelser för kommunalt partistöd revideras på så sätt att lagrummen i
kommunallagen anges till:
4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen vad gäller rätt till partistöd
(regleras i 1 §).
4 kap. 29 § första stycket kommunallagen vad gäller partistödets ändamål
(regleras i 4 §).
4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen vad gäller inlämning av redovisning
(regleras i 5 §).
Revisionsreglemente för Marks kommun revideras i § 2 andra stycket till
följande lydelse:
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12.
Bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB revideras i § 4 andra stycket till
följande lydelse:
Verksamheten i bolaget ska bedrivas utan vinstsyfte och med iakttagande av
de kommunalrättsliga principerna angivna i 2 kap. kommunallagen som
likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen.
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Instruktion till ombudet vid bolagsstämma 2018 för Spinnerskan i Mark AB att
fastställa den av kommunfullmäktige nu reviderade bolagsordningen för
Spinnerskan i Mark AB.
Förslagen antas.

________________
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§ 73/2018

Dnr 2018-71 003

Översyn av styrdokument med anledning av den nya dataskyddsförordningen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Riktlinjer för sociala medier revideras på så sätt att innehållet under rubriken
”Publicering av personuppgifter och personlig integritet” ges följande lydelse:
”Den nämnd eller bolag som i sin verksamhet använder sociala medier är
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som förekommer där. Ansvaret omfattar alla personuppgifter som publiceras, inklusive bilder, samt även
personuppgifter som andra användare lämnar i till exempel kommentarsfält.
För att publicera personuppgifter på sociala medier måste publiceringen
kunna motiveras utifrån ett allmänt intresse av information om kommunens
verksamhet. I andra fall måste den enskilde, vars personuppgifter berörs, ha
lämnat sitt samtycke till publiceringen. Samtycket måste vara helt frivilligt
och ska dokumenteras så att det vid behov kan styrkas. Om den enskilde vid
ett senare tillfälle drar tillbaka sitt samtycke ska personuppgifterna avpubliceras.”
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.
Kommungemensamt reglemente för nämnderna i Marks kommun revideras på
så sätt att 6 § under rubriken ”Personuppgiftsansvar” ges följande lydelse:
”Varje nämnd är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning
(2016/679) för de behandlingar som sker i dess verksamhet. För personuppgiftsbehandlingar som är kommunövergripande är dock kommunstyrelsen
ensamt personuppgiftsansvarig.”
Kommunens styrdokument revideras på så sätt att hänvisningar till personuppgiftslagen (1998:204) ersätts med hänvisningar till dataskyddsförordningen (2016/679).
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning i kraft. Förordningen
ersätter personuppgiftslagen (PuL). Till följd av detta behöver kommunens
styrdokument revideras så att dessa är utformade i enlighet med de nya
reglerna.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 mars 2018.

Förvaltningens förslag till beslut

Riktlinjer för sociala medier revideras på så sätt att innehållet under rubriken
”Publicering av personuppgifter och personlig integritet” ges följande lydelse:
”Den nämnd eller bolag som i sin verksamhet använder sociala medier är
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som förekommer där. Ansvaret
omfattar alla personuppgifter som publiceras, inklusive bilder, samt även
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personuppgifter som andra användare lämnar i till exempel kommentarsfält.
För att publicera personuppgifter på sociala medier måste publiceringen
kunna motiveras utifrån ett allmänt intresse av information om kommunens
verksamhet. I andra fall måste den enskilde, vars personuppgifter berörs, ha
lämnat sitt samtycke till publiceringen. Samtycket måste vara helt frivilligt
och ska dokumenteras så att det vid behov kan styrkas. Om den enskilde vid
ett senare tillfälle drar tillbaka sitt samtycke ska personuppgifterna avpubliceras.”
Kommungemensamt reglemente för nämnderna i Marks kommun revideras på
så sätt att 6 § under rubriken ”Personuppgiftsansvar” ges följande lydelse:
”Varje nämnd är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning
(2016/679) för de behandlingar som sker i dess verksamhet. För personuppgiftsbehandlingar som är kommunövergripande är dock kommunstyrelsen
ensamt personuppgiftsansvarig.”
Kommunens styrdokument revideras på så sätt att hänvisningar till personuppgiftslagen (1998:204) ersätts med hänvisningar till dataskyddsförordningen (2016/679).

Dagens sammanträde

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Riktlinjer för sociala medier revideras på så sätt att innehållet under rubriken
”Publicering av personuppgifter och personlig integritet” ges följande lydelse:
”Den nämnd eller bolag som i sin verksamhet använder sociala medier är
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som förekommer där. Ansvaret
omfattar alla personuppgifter som publiceras, inklusive bilder, samt även
personuppgifter som andra användare lämnar i till exempel kommentarsfält.
För att publicera personuppgifter på sociala medier måste publiceringen
kunna motiveras utifrån ett allmänt intresse av information om kommunens
verksamhet. I andra fall måste den enskilde, vars personuppgifter berörs, ha
lämnat sitt samtycke till publiceringen. Samtycket måste vara helt frivilligt
och ska dokumenteras så att det vid behov kan styrkas. Om den enskilde vid
ett senare tillfälle drar tillbaka sitt samtycke ska personuppgifterna avpubliceras.”
Kommungemensamt reglemente för nämnderna i Marks kommun revideras på
så sätt att 6 § under rubriken ”Personuppgiftsansvar” ges följande lydelse:
”Varje nämnd är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning
(2016/679) för de behandlingar som sker i dess verksamhet. För personuppgiftsbehandlingar som är kommunövergripande är dock kommunstyrelsen
ensamt personuppgiftsansvarig.”
Kommunens styrdokument revideras på så sätt att hänvisningar till personuppgiftslagen (1998:204) ersätts med hänvisningar till dataskyddsförordningen (2016/679).
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Förslagen antas.

________________
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§ 74/2018

Dnr 2018-28 100

Riktlinjer för personuppgiftshantering
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Riktlinjer för personuppgiftshantering antas enligt upprättat förslag.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet

Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning i kraft och ersätter
personuppgiftslagen (PuL). De nya reglerna ställer högre krav på hanteringen
av personuppgifter. Bland annat föreskrivs att den som ansvarar för personuppgiftsbehandlingar har en särskild ansvars-skyldighet som innebär att man
inte endast ska följa de regler som följer av förordningen utan även kunna påvisa hur dessa regler efterföljs. Ett sätt att leva upp till detta är att ha
riktlinjer för personuppgiftshantering som stöd i det dagliga arbetet och som
anger hur dataskyddsförordningen omsätts i praktiken i kommunen.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 mars 2018.

Förvaltningens förslag till beslut

Riktlinjer för personuppgiftshantering antas enligt upprättat förslag.

Dagens sammanträde

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att riktlinjer för personuppgiftshantering antas enligt
upprättat förslag.
Förslaget antas.

________________
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§ 75/2018

Dnr 2016-48 200

Svar på medborgarförslag om införande av 1 %-regeln för konstnärlig
utsmyckning
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett
förslag till regelverk för hur enprocentregeln skulle kunna tillllämpas i Marks
kommun. Regelverket ska även omfatta frågan om finansiering.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

I ett medborgarförslag daterat 2016-02-01 föreslås att kommunfullmäktige
ska besluta om att införa en så kallad enprocentregel gällande konstnärlig utsmyckning av nybyggnationer och större ombygg-nationer. Förslaget syftar
till att skapa mervärde för kommunens in-vånare, samt skapa en marknad för
lokala och andra konstnärer.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 februari 2018.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett
förslag till regelverk för hur enprocentregeln skulle kunna tillllämpas i Marks
kommun. Regelverket ska även omfatta frågan om finansiering.
Medborgarförslaget anses härmed vara besvarad.

Dagens sammanträde

Kanslichef Maria Sivedal redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Arthur Thiry (V) föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag, med hörande av kultur- och fritidsnämnden, att ta fram ett förslag till
regelverk för hur enprocentregeln skulle kunna tillllämpas i Marks kommun.
Regelverket ska även omfatta frågan om finansiering, och vara kommunstyrelsen tillhanda senast i mars månad år 2019.
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.
Ordföranden öreslår att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i
uppdrag att ta fram ett förslag till regelverk för hur enprocentregeln skulle
kunna tillllämpas i Marks kommun. Regelverket ska även omfatta frågan om
finansiering.
Medborgarförslaget anses härmed vara besvarad.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag mot Arthur Thirys (V) förslag, och finner att
arbetsutskottet antas ordförandens förslag.

________________
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§ 76/2018

Dnr 2016-66 200

Svar på motion om tillämpning av "1%-regeln" för konstnärlig
gestaltning
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett
förslag till regelverk för hur enprocentregeln skulle kunna tilllämpas i Marks
kommun. Regelverket ska även omfatta frågan om finansiering.
Motionen anses härmed vara besvarad.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

I en motion daterad 2016-02-10 föreslår Karin Jageby, Vänsterpartiet, att
kommunfullmäktige ska besluta om att införa en så kallad enprocentregel
gällande konstnärlig utsmyckning av ny- och ombyggnationer. Förslaget
syftar till att säkra utsmyckningen av torg och byggnader, samt skapa en
marknad för lokala och andra konstnärer. Motionen innehåller också ett
förslag om att fastställa direktiv som på ett tidigt stadium inkluderar
konstnärer i byggprocessen.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 februari 2018.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett
förslag till regelverk för hur enprocentregeln skulle kunna tilllämpas i Marks
kommun. Regelverket ska även omfatta frågan om finansiering.
Motionen anses härmed vara besvarad.

Dagens sammanträde

Kanslichef Maria Sivedal redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Arthur Thiry (V) föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag, med hörande av kultur- och fritidsnämnden, att ta fram ett förslag till
regelverk för hur enprocentregeln skulle kunna tillllämpas i Marks kommun.
Regelverket ska även omfatta frågan om finansiering, och vara kommunstyrelsen tillhanda senast i mars månad år 2019.
Motionen anses härmed besvarad.
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i
uppdrag att ta fram ett förslag till regelverk för hur enprocentregeln skulle
kunna tilllämpas i Marks kommun. Regelverket ska även omfatta frågan om
finansiering.
Motionen anses härmed vara besvarad.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag mot Arthur Thirys (V) förslag, och finner att
arbetsutskottet antas ordförandens förslag.
_______________
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§ 77/2018

Dnr 2018-129 106

Revidering av Förbundsordning för Boråsregionen –
Sjuhärads kommunalförbund
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förbundsordningen för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund enligt direktionens förslag.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, beslöt 2018-0223, § 7 att föreslå medlemskommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark,
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda att i enlighet med gällande
förbundsordning § 18 om ändring av förbundsordningen, fastställa förbundsordning för Boråsregionen- Sjuhärads kommunalförbund enligt direktionens
förslag.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 mars 2018.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förbundsordningen för BoråsRegionen - Sjuhärads kommunalförbund enligt direktionens förslag.

Dagens sammanträde

Kanslichef Maria Sivedal redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa förbundsordningen för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund enligt
direktionens förslag.
Förslaget antas.

________________
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